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1. Lähtökohtia 



Kaupungin strategia linjaa lasten ja 
nuorten hyvinvointisuunnitelmaa 
Haminan kaupungin visiona on olla satama hyvälle elämälle sekä viihtyisälle ja ekologiselle 
asumiselle. Haminan tavoitteena on olla asukkaiden ja yritysten arvostama, loistavista 
yhteyksistä ja kohtaamisista tunnettu maailmanluokan pikkukaupunki. Haminan arvoja ovat 
asukas- ja yrityslähtöisyys, rohkeus ja tulevaisuuslähtöisyys.
 
Lisäksi lasten ja nuorten hyvinvointia edistävää toimintaa ohjaavat teemoina
 
lapsi- ja perheystävällisyys 
kasvatuskumppanuus
tasavertaisuus
aktiivisuus ja osallisuus
kehityshakuisuus 
toiminnan ja lapsivaikutusten arviointi

Lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja terveyttä tukevat hyvä kasvuympäristö,  lapsen äänen 
kuuleminen, terveen vahva vanhemmuus, eri viranomaisten ja toimijoiden yhteistyö 
huoltajien kanssa.  

Lastensuojelun asioista vastaa Kymsote ja lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvistä asioista 
kaupunki. Kaupunki toimii yhteistyössä Kymsoten kanssa lasten ja nuorten asioissa. 



Kohtaamisistaan tunnettu 
maailmanluokan pikkukaupunki - 
strategiset tavoitteet

johdamme 
vastuullisesti, päätök-

sentekomme on nopeaa ja 
rakentavaa, arvostam-me 

henkilöstöämme sekä 
toimimme 

vuorovaiku-tuksessa 
kuntalaisten kanssa

henkilöstömme
 palvelukyky on korkeaa, kannustamme 

henkilöstöä pal-
velujen kehittämiseen yhteistyössä 

kuntalaisten kanssa, otamme 
palveluissa käyttöön uusia 

in-novaatioita, hyödynnämme tekoälyn
 ja robotiikan mahdollisuudet, 

koulutamme henkilöstö-
ämme jatkuvasti

toimintakatteen 
alijäämä ei ylitä verotulojen 
ja valtionosuuksien kasvua, 
käännämme lainamäärän 

las-kuun, luovumme 
tarpeettomista kiinteistöistä, 

uudistamme palvelut vastaamaan 
kysyntää, pidämme 

veroprosentit
kilpailukykyisinä

huolehdimme 
varhaiskasvatuksen ja, 

opetuksen korkeasta laa-
dusta, tuemme elinikäistä 

oppimista järjestämme palvelut 
terveellisissä toimitiloissa ja 

ehkäisemme kiusaamista 
ja syrjäytymistä 

huolehdimme, 
että ekologisuus otetaan 

huomioon kaikessa 
toimin-nassamme, luomme siitä 

uudenlaista yritystoimintaa,  
toteutamme 

hiilineutraali-ohjelman 
(HINKU) toimenpiteitä, 

edistämme puurakentamista 

luomme 
edellytyksiä eri toimijoi-

den aktiivisuudelle ja 
osal-lisuudelle sekä 

rakennamme alustan yhdessä 
tekemiseen, edistämme 

seutuyhteistyötä ja 
kansainvälisyyttä 

sekä huolehdimme 
edunvalvonnasta

tarjoamme 
vetovoimaisia tontteja ja 

modernia kaupunki-asumista, 
monipuolisia 

harrastus-mahdollisuuksia, 
parannamme kaupunki-kuvaa 

puistoja 
ja yleisiä alueita 

ehostamalla

edistämme 
kaupungin saavutettavuutta

 sekä yhteyksien rakentamista, 
parannamme yhteistyössä seudun 

toimijoiden kanssa yrityksille 
tuotettavia palveluja, markkinoimme 

aktiivisesti kaupungin 
vetovoima-tekijöitä sekä tuemme 

kansallisesti merkittävänä matkailu- ja 
tapahtumakaupunkina
yritysten elinvoimaa 

olemme 
aktiivisia palveluiden 

suunnittelussa, 
huoleh-dimme 

sote-henkilöstön 
osaamisesta, kehitämme 

palveluprosessit 
tehok-kaiksi ja 

varmistamme terveet 
toimitilatUudistuva ja 

vuorovaikutteine
n 

johtaminen 

Uudistumiskykyinen 
ja 

osaava henkilöstö

Ekologinen 
Hamina

Laadukas 
varhaiskasvatus
ja opetus sekä 

turvallinen
polku aikuisuuteen

Kestävä talous ja
omaisuuden 

hallinta

Kumppanuuksie
n 

edistäminen

Viihtyisä elin- ja 
kaupunkiympärist

ö

Sote-palveluiden 
saatavuuden
turvaaminen

Elinkeinoelämän 
toiminta-

edellytysten ja 
maaseudun
elinvoiman 

vahvistaminen

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 
liittyy kaikkiin strategisiin tavoitteisiin   



Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma   viitoittaa 
lasten ja nuorten palveluiden 
järjestämistä ja uudistamista  
Kuntien on laadittava suunnitelma lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi, 
järjestämiseksi ja kehittämiseksi. Suunnitelma on otettava huomioon kuntalain 
(365/1995) 65 pykälän mukaista talousarviota ja -suunnitelmaa laadittaessa. 
Lasten- ja nuorten hyvinvointisuunnitelman asiat liittyvät kaupungin sähköiseen 
hyvinvointikertomukseen.  
 
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman avulla kunnan luottamushenkilöt 
saavat kokonaiskäsitystä lasten, nuorten ja lapsiperheiden tarpeista ja 
kaupungin palveluista ja resursseista, joita tarvitaan heidän hyvinvointinsa 
edistämiseksi. 

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma on lakisääteinen väline ohjata lasten 
ja nuorten hyvinvointipalveluiden järjestämistä ja uudistamista kunnassa.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmasta käytetään Haminassa myös 
nimitystä Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma, jolla halutaan korostaa 
käytännön toimintaa, ei siis ainoastaan asioiden suunnittelua.   



Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma  linkittyy muihin 
kaupungin ohjelmiin 

Hyvinvointikertomus

Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelma /-ohjelma

Ekologinen Hamina

              Kiinteistöohjelma

Kilpailukyky- ja kasvuohjelma
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2. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman 
tavoitteita 



Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman tavoitteet ovat 
käytännönläheisiä  
• Tuetaan Haminan lasten ja nuorten kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja terveyttä käytännön toimenpitein.  
• Tuetaan perheiden arjen sujumista.   
• Autetaan lasten ja nuorten terveen itsetunnon 

rakentamisessa ja nuorten ja nuorten aikuisten 
elämänhallinnassa. 

• Kitketään kiusaamista ja ehkäistään syrjäytymistä. 
• Vähennetään päihteiden käyttöä ja päihdemyönteisyyttä. 
• Rakennetaan mahdollisuuksia harrastaa, hengailla ja 

luoda kaverisuhteita.   
• Tarjotaan yhdessä kumppaneiden kanssa lapsille ja 

nuorille kouluttautumis- ja työllistymismahdollisuuksia.
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma toimii työkaluna, joka 

rakentuu ja uudistuu toiminnan mukana.    



3. Ohjauskäytännöistä 



Kasvatus ja koulutus –valiokunnalla ja 
ohjausryhmillä on merkittävä rooli 
hyvinvointisuunnitelman ohjaamisessa       
• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman sisältöä linjaa Kasvatus ja koulutus 

–valiokunta.

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma liittyy kaupungin muihin ohjelmiin. 

• Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman eri tavoitteita varten on 
operatiivisia ohjausryhmiä, jotka kokoontuvat 4-8 kertaa vuodessa. 

• Ohjausryhmiin kuuluu osallistujia kaupungin eri organisaatioista ja 
valiokunnista, yhdistyksistä ja muista yhteisöistä ja yksityisiä kaupungin 
asukkaita. 

• Ohjausryhmät arvioivat säännöllisesti lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman tavoitteiden saavuttamista ja antavat ehdotuksia 
toimeenpantavista asioista.

• Ohjausryhmien toiminnan avulla Lasten ja nuorten hyvinvoinnista 
kiinnostuneet tahot osallistuvat yhteiseen työskentelyyn lasten ja nuorten 
hyväksi.      



4. Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman  
toimintaa  
 



Toiminta Vastuutaho Aikataulu 

Ratkaistaan sisäilmaongelmia, jotta 
kaikilla lapsilla, nuorilla ja 
henkilökunnalla on terveet tilat 
toimia. 

Päättäjät
toimeenpanijat 

Jatkuvaa toimintaa 
Kouluverkkoselvitys tehdään 
keväällä 2022

Järjestetään lapsiperheitä varten 
matalan kynnyksen 
harrastustoimintaa yhdessä 
kumppaneiden kanssa. Haminan 
malli ja kohtaamispaikkatoiminta 

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 
yhdessä kumppaniverkoston 
kanssa 

Jatkuvaa toimintaa

Järjestetään oikea-aikaista tukea 
lasten ja nuorten koulunkäynnin sekä 
nuorten aikuisten ja lapsiperheiden 
arjen sujumista varten 
Varmistetaan resurssien riittävyys 

Varhaiskasvatus, perusopetus 
lukio, nuorisopalvelut  
yhteistyössä Kymsoten ja 
muiden kumppaneiden kanssa  

Jatkuvaa toimintaa

Tuetaan lapsiperheiden arjen 
toimintaa ja osallisuutta

Varhaiskasvatus, perusopetus Jatkuvaa toimintaa 

Haetaan mukaan Lapsiystävällinen 
kunta-hankkeeseen

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 2021

Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman toimintaa     



Toiminta Vastuutaho Aikataulu 

Käynnistetään perhekeskuksen 
toiminta Haminassa  

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 
yhteistyössä Kymsoten kanssa 

2021

Huomioidaan positiivinen 
pedagogiikka toiminnassa sekä 
varhaiskasvatuksessa että 
perusopetuksessa tavoitteena 
erityisesti kiusaamisen kitkeminen  

Varhaiskasvatus ja perusopetus 
yhteistyössä huoltajien kanssa 

Jatkuvaa toimintaa 

Rakennetaan lasten ja nuorten 
kulttuuripolku 

Kulttuuripalvelut yhdessä kasvatus- 
ja koulutuspalveluiden, lasten ja 
nuorten, huoltajien sekä  
kumppaneiden kanssa 

2021-

Vahvistetaan henkilöstön 
mielenterveysosaamista sekä lasten 
ja nuorten tunnetaitoja  
MITO-hanke

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 2021-

Tuetaan lasten, nuorten sekä 
kasvatus- ja opetushenkilöstön 
digitaitojen oppimista
Vahvistetaan e-passin käyttöä
Kehitetään sähköisiä palveluita.

Kasvatus- ja koulutuspalvelut 2021-

Lasten ja nuorten 
hyvinvointisuunnitelman  toimintaa     



Nuorten 
hyvinvointisuunnitelman 
tulevat toimenpiteet
Toimenpide Suunnitelma toteutukseen

Nuorisopalveluiden resurssien kehittäminen Taataan nuorisopalveluiden resurssien pysyvyys 
vähintään 5,5 htv ja kehitetään nuorisopalveluiden 
resursseja muun muassa hankkeiden avulla

Nuorten osallisuuden ja kuulemisen tehostaminen 
kuntalain mukaan

Otetaan nuoret aidosti mukaan toimialueiden  
suunnitteluun ja kehittämiseen, esim. Tarmola ja 
Pitkät hiekat

Turvataan nuorten työllistyminen Tarjotaan riittävästi kaupungin kesätyöpaikkoja 
sekä kesä- ja kausityöseteleitä nuorille

Tiedotuksen ja viestinnän kehittäminen Tehdään käyttäjäystävällistä viestintää nuorten 
käyttämissä kanavissa kaikilla toimialoilla

Nuorisopalveluiden toimintojen kehittäminen Kehitetään koulunuorisotyötä muun muassa 
välituntitoiminta ja istumapaikkojen lisääminen.
Kehitetään nuorisotilatyötä muun muassa 
aukioloajat ja tilojen modernisointi.
Vakiinnutetaan mopo- ja pyörätupatoiminta.

Kumppanuuksien kehittäminen Ylläpidetään ja kehitetään kumppanuuksia muun 
muassa ehkäisevässä päihdetyössä ja 
jalkautuvassa nuorisotyössä sekä Haminan 
harrastamisen mallissa.



Nuorten hyvinvointisuunnitelman 
tulevat toimenpiteet 

Toimenpide Suunnitelma toteutukseen ja vastuutaho

Hankitaan Wauto nuorisotyöauto pysyvästi 
Haminaan  liikkuvaa ja etsivää nuorisotyötä varten

Valtuusto, strategisen johtamisen budjetti

Nuorten vapaa-aikatoimintojen kehittäminen, esim. 
yökahvilatoiminta, disco, hengailuryhmät

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta, järjestöt, 
seurakunta

Käynnistetään ja kehitetään kokemusasiantuntija- 
ja vertaistukitoimintaa, esim. kouluissa, 
yökahviloissa ja nuorisotiloissa. 

Kaupunki, järjestöt, Kymsote

Lisätään kummi- ja tukihenkilötoimintaa Kasvatus- ja koulutusvaliokunta, 
hyvinvointivaliokunta, järjestöt, Kymsote

Nuorisopalveluiden resurssien vahvistaminen ja 
ylläpitäminen

Valtuusto, talousarvio

Yhteisö kasvattaa ja pitää huolta -kaupunkimallin 
kehittäminen ja käyttöönotto

Kaupunki, järjestöt, Kymsote, nuorisovaltuusto



Nuorten hyvinvointisuunnitelman 
tulevat toimenpiteet 

Toimenpide Suunnitelma toteutukseen ja vastuutaho

Haminan harrastamisen mallin kehittäminen, 
edistäminen ja vakiinnuttaminen

Kasvatus- ja koulutusvaliokunta, 
hyvinvointivaliokunta, järjestöt

Tuetaan vanhemmuutta ja vanhempien 
verkostoitumista. Esim. tukiryhmätoiminta, 
vanhempainillat

Kaupunki, järjestöt, Kymsote ja perhekeskus

Moniammatillisen kasvattajayhteisön rakenteiden 
luominen varhaiskasvatus- ja koulutusyksiköihin, 
esim. koulunuorisotyön ja psyykkarien 
vakiinnuttaminen

Valtuusto, Kymsote

Yksilöllisten oppimispolkujen mahdollistaminen, 
esim. kymppiluokka ja jopo-luokka

Valtuusto, valiokunnat, koulut ja oppilaitokset

Kaupunkikehityksen ratkaisut tukemaan turvallista 
kasvuyhteisöä

Valtuusto, valiokunnat


